
høresi. Det tribler og krabler i 
Moder-Jords Jndre; Farinerens 
utiieiifomme Haand rudder uoldeliat 
til Eide ——— men liisi da her sidder 
jmaa Fugle da junler Foraargfred 
over det altsamuien. Oa lmr du 
Saan for Musik, IVkortcnseih saa lm 
til Last-teils Lliaturtdncert Og l)ar 
du Sangs for at se, saa øin det amti- 
ne, der titter freni un af den fort- 
ladne Grund, da se Farisierkarleusis 
Werde under Jordkultivationem liør 
liam fange-. Lg lasa Masrke til Oe- 
fteneci Tau-J ad de smnede Vele da 
plørede Marker. Og Farmerpigens 
struttende Livlighed, der giver Bil- 
lidet heulen-. Ee Livetl —— ikte sum 
det terres, Inen som det knnde levesl 
da du le aennemrigsles af lmmlia 
Würde 

kllk fa. leere Illiortenseik vor Til- 
er en Pwiatid Naturen l)ar for- 
tret jin Ret. Poesien liakier i 
llnipersel kllkemieskenes Born kan 
ilfe Poesi mere, de kan kun fimpel 
Prnia oa ikte fnrstaa oa ikke saust- 
Natnrenss HeiliAlied i en fattig lille 
(Siaasem«t. 

XZferteliasI din. 
Z i m o n V n n d e. 

Dei tænktc jcg paa- 
t»:’lf C i In b r i n L—.) 

l. 
——— —— Tllken lmor er det dog saa 

ji«-I·1uiderlig, saa gaadefnld en Ber- 
dc-n,« denue Vor gamle Jord! Det 
tierikte jea paa saa mangen Gang. 
L»ed mit Arbejde raudt det mig i 
Binde llnder Ratten-J trygge Hvile 
tdni denne Taufe til Siælen geimeni» 
Trømmerigetsjs hnirvlende Ekyagens 
Lg naar jng gik freut til det hellige 
Eted, naar zilokkensis fesllåge Toner 
faldte ad alle dem, som under llgeuszil 
Eøgn —- afajort tæukte ogsaa de 
paa denne gamle Jord ——— var fan 
asholdne (d. e. fra Alvoren): nasan 
da vilde det samme Einne knuge fig; 
itid til min Bevidsthed z 

Lg alle diSse Inange Folkeslaglsp 
sksvor er der dog saa Ineget gaade- 
fuldt, uforstaaligt hoes dem! 

Hvert Folkeslag, hver Nation, sø-; 
acr at aøre sig bemærket, higer efteri at lade sin Stemme blive hørt i den 
store Verdenskoncert. Og hvert 
Rige bar sin eaeii Norm. Og vi- 
dere, hvert enkelt Meuueske lever i 
sin egen lille Verden, og i denne 
jucevre medi- føger det da at vindez 
Udmærkelse, Ære — at viere unget. 
Tenue snævre Kredi? har ogsaa fin 
egen Norm. 

Saaledes gaar det da til, at man- 
indeufdr disse fuævre Grænfer kan 
blive Vidue til uiegen llretfærdig- 
hed, Undertrykfelse og Tyranni; kan 

studse over et nhyre Snceverfyn vg. 
en ouerordentlig Trangbrystethedl 
Og fra den slørre Verden lyder der 
da høje Mishagsraalh stcerke For- 
uistdringszirøsted at nagen tør støde 
saa aalienlyst an mod dens Sced- 

t1aner, deng Skikke Lg Migforftaa-; 
clsen beror simpelthen paa, at denl 
snævre Krebs Uszslinger netop har 
gaaet paa Raad Iued deres lille 
Samfunds Norm, soin er forskellig 
fra, og derfor forargelig og fertigte- 
lig for den ftørte Verdens. 

Det tænkte jeg faa ofte paa. Og 
jeg trot, det her fremftillede vil 
holde Stik hele Linen ud, fra det 
mindfte til det største. 

L -- II 

» 

i 
l 

Men fremdeles tæukte jeg: o, hvo 
der havde et saadant Aandens Ørne- 
blik, der kunde overse, beskue, er- 

kende alle disse Rigers og Folkg in- 
dre, sande Stilling! Hvo der kunde 
t·ide, og vide nøjagtigt, hvad Grun- 
den kan være til, at saa mange min- 
dre Folkeslag skal nedhugges, haa- 
nes, trampes fønder af (og forsvinde 
i) de større og mægtigere. En Nat 
drømte jeg, at Historiens Aand kom 

flyvende mig i Møde, sigende: »Situ- 
længe et Falk er sig selv bevidft. 
enigtog tro mod sig felv, kan det 
ikke overvindes, tilintetgøres.« 

Men hat det da, overvejede jeg, 
skortet paa disse Ting hos de over- 

rundne Folkl 
Historiens Aand pegede paa P o- 

len. Jeg søgte at genkalde Brud- 

fot vott historiske not- M ske Nationalyækln 
Unioazpekioden as Not-ge- states-hing 

En fuldstændie og ofsciel Historie om 
de politiske Fnkliold jNorke km 18n til 1906. 
indhekattende de Stoke Begivenbedek i 19.-5. 
Unionenn Opløsning og Not-es Gent-AS— 
ging til selvstændisxbet 500 Stute sider. 
pka kuldt illusttekeh Vers-et indledes 
me et Brev km statsmivister Fliehen-kn- 
En uqlmindelig Anledning til god Rothe- 
neSte. Skkiv stkaks eftek Betjmxelsek til 
Eveudkiveme .I. s. Zleklek sc co» Dept. 2 A. 
325 Dem-dont st.. cbicsgo. Ill· 

sujkker af det, jeg hat« læst out dett« 
Rige — Jo! saaledesjs er det. De 

polfte zolt, saa rigt paa Rand, sa« 
snerkt i dirwstetx saa forlnmsende de- 

«:«toet —— og dog denne umge, førge 
ltge Eftebne Ja, thi Laudet Um 

jplidagtigt i sit Jnderste Men sa« 
par det jo blot, hoad den store Me 
stet- l)aude forndsagt, der stete. Po- 
lenszi indre Tilstand sør dets Opløcs 
ning er stildret med rædjelgsfuld1 
sande Trcek i Vogen: Krzycackt 
morszridderne) as den store Tigtek 
Eiettfieidici«. 

Etsjeryerrene sønderlsrod dettc 
1·i«t«-, stolte Folk niellent derei 
Hijvlkstc 

kllken dn liedønnne ikke dette Folt 
citer de san Tnsinde as volske Ar- 
l-«·idet·e, sont dn Inddte Pna din Bei 
her i Landet eller iTanniark n«s 
Tnsflntcd Te lietenner knn Bund 
Mich 

Tasnk liellere paa Nnone som Cho- 
pin, «J,k«tderentski, Kuttent, Lesclsetiskn 
ist«-In gjorde Underettisfi til dtt hatt 

blev) — eller M nnckaesy, Kosi cinsfo 
ILA as klimme, sont Vel itfe naaedl 

»den sIote Tetdeiu Tre, er der de 
lsnndrede Jeq ntaa lser knn nwnne 

m«tsi«ki (dxid 1801), lsniz Vegavelfe 
tundt hanc Natinet « Polen: Volt«tite, 
t:1«s lmiis Satite o«1 Loentm indta- 
get fotste Plndssi Landetz Literatur: 
s«·1itt Karpinski (d. 182-)), hoisjs 
Sange o«1 deller letter pan Folketsi 
Tttnne 

Du, sont opniærksontt lasset Hi- 
storiem ded, at i Middelalderen var 

det Polen, sont alene ntntttte fastan 
sirisrenhedenii Kainp Inod Tyrkerne 
Lg de lsountodige Muskooiter hat set 
den Dag, da de ntaatte bede Polen 
out godt Vejr og nnderlmndle otn 

Fred, nentlig under den tapre, edite- 

rige Lunge Stefnn Battorisz Rege- 
ting (1575—1586). 

Hvis der haode herifet Enighed, 
Renhed i S«1-der, Fordrogelighed i 
scieligionen lsilandt Adelsnnendene 
indliyrde5, havde Polen endnu vie- 

ret et mægtigt Rige. Zont det imid- 
lcrtid er, tnrde der finde-J itnal 
Trost i at junge: »Noch ist Unten 
nicht verloren«. 

For det andet ncevner jeg Sk o t- 
lu n d. Lad vcerej at her taaleslitp 
gen Sideftilling med Polen: sin Unf- 
bængighed mistede Lande-t. Der flød 
nteget Blod for dens Veoarelse. Men 
det randt forg«t-oe5, fordi ogsaa her 
var indnI Eplid og Tnedragt, den 
cneite bät-nnd til de svære Ydmygel- 
setz der rantte Lundet Vistnok er 

det ikke hos Romanskrivere, man 

sfal lcese Historie Men i Bogen 
»Scottisl) Chiefs« gioes der en une- 

tinget nøjagtig Fremstillinn af den 
politiske Tilstand ved Lvergangsti- 
den. 

Saa er der, for det t1-edie, S ø n- 

d er j yllan d. Hvor l)ar der ch- 
ret skrevet nteget og talt meget oa 
af Kunstnere fremslillet Ineget om 

ten ,,l)lodi«1e llret«, som Rttkljferens 
Pikkel førte over dette nlnkkelige 
Land. Hvis det stennnen lmad man 

lceser i den danfke Fædrelandshisto- 
rie, gjorde Tyskerne sig Skyld i en 

bimmelraabende Synd i 1864. Som 
kset gik mig, er det nntligt qaaet 
mange. Der er altid to Sider ved 
enhver Sag; og da jeg som unq 
Mand læste Sønderjyllands Eaga 
paa Tysk og Engelsf, fandt jeq det 
fornødent at ændre de Foreftillin- 
get-, der var mig indpræntet i 

sLiarndontmem i ikke rinqe Grad. 

,,Sønderjylland vundet 
Det er Kampens Maul.« 

Saadan skrev en Digter sor mange 
Aar siden. Og faadan er der sun- 
get i Danmark ved mangfoldige 
Lejligheden ved Folkemøder, paa 
gruudtvigske Højskoler, i Aften- 
kredse om Punchebollen. Men Prei- 
serne tør vist give deres Æresord 
paa, at niedens de kender dem selv, 
skal dette Maul ikke naas. 

At det kunde gaa anderledes, end 
det gik (enten i 64 eller senere) ind- 
lyser ifke just saa meget let, naar 

man erindrer, hvor voldsom Stri- 
den og Spliden og Gæringen Var i 
Folket selv. At de tysktalende vilde 
høre til Inod Syd, er let nok at be- 
gribe. Men det allervanskeligste var, 
at Skarer af de dansktalende hadede 
Danernes Regimente og behandlede 
den danske Heer som en fjendts 
Ilig Arme· Saaledes er det mig 
fortalt af Øjenvidner. 

Det Slesvigske bar fra meget tid- 
lige Dage været omftridt Land mel- 
lcsm Danfke og Tyfke. Allerede 

the come-m — 
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sspAsSENGER cAR, 
NO. 12. 

)l()t()1·——l)()ul)lc oppusech 
5x7. 24 H. P. 

U"l:e l Miso-NO in. 
Tires———32 in·x312 in. 

lind-v TiltjngU 
Tmn1um»—1)c«tii(shab«16. 
XYidth uf rsar seat insidc 

ofuplmlstering—50i11. 
l)q)t11—18 in- 

I—Ic-iz»«;ht—24 in. 

Length of tunneiiu Boot-— 
ZU iu- 

Xojasigtig Beskrivelses at derive 
Anto nl ititmessscre (1i;.:.’ 

5.PASSENGER cAR 
NO. 14. 

Nutur——l)0uhle ()pposed. 
5x7, 24 H. P. 

Ushcel base—104 in. 
Tires—32 i11.x312 in. 
B()(1)s— Tiltiug. 
Tmmekm—l)etachak)le. 
Presscd steel construction 

throughout 
smr ug runnnelig: en elegant 

byggest Lug-L 

Enestuade at« sit slugs usak det 
komme-tun Hm Belmgeligltec lu- 
gen swd euer leystclser pas Grund 
as hist-unten ntellem Hjulene og 
de umnictkujr Neun-. 

Peru, lndiana. CO-. OBILE MODEL AUTOM 

k 
I 
I 
I 
s 

l 
l 5 To 7-PASSENGER 

cAR, NO. 15. 
Motor-- 4 cylindon 5X512. 

50 H. P- 
,l’r:1nsmissiun — s il(l i n g- 

gcznx progrkssive type. 
.C-lulclI-——IZ disc, metallic·. 

with curk jnscrL 
Xthirl l)asc-—-s-11812 in. 

» Xcheels—113in. Spuke-. 
Tiress Oktix412 in» reak; 

j Blix4 in» fr(«1t. 
I sj)rjng—-Frnnt. 42 in.; rein-. 

54 iu. 
! Wcight—2.900 ll)s. 

Pricc ----.T"93.I)()(I. 

7-PASSENGER CAR, 
NO. 16. 

Notor 4 -c»vljn(ler. 5x512. 
50 H. P. 

Transmissiuu—s i l d i n g 
gear, selective type. 

Clulch—)lultiple disc. 
Xthel l)as(-—---122in. 
Wl1cels-- IN in. spuke. 
Tires— Reak, 86x419 in.; 

frunt, 36244 in. 

Spri11g-—Fm11t, 42 in.;re;1r, 
434 in. 

XX"c-ig11t—3,00l.). 
l’ri("e——s4,UUU. 

il Skrix efterillustkeket Katalong- 
10 og Uscvth at Je ltar set Ave-russe- 

« mentet i acttc Blad. »z« 

« «- 

lsTsienrik zuglescenger inkorporerede 
Handel i 930 Psaltsaa ved Gorm 
den gan!1c:-,Tid). Siden, nemlig 
uenncd juu Liar efter, indrømmede 
sinnt-ad U Elesoigsh Ilaleængighed, 
ils-et det nu stulde yøre Danmart 
til, dog knn sont et Led as Kronen, 
ok; regeres as en as Jungens yngre 
Erinner. 

« 

Aswiis Zlesvig Iiu var bleven gjort 
til en Dei as seer Landet og ikke 
saaledeszs et aparte Styka ja, da 
lnnde der have været Dansk endnu. 
J 1721, under Frederik 1V, blev 
dette Skridt vistnok taget. l « 

var det nu for sent. --s-. 

c lesvig (eller Sønderjyern) 
tabtes, fordi det var splidagtigd kied 
sig selv. 

Dittis, tror jeg, er Historiens 
Tonk. 

Carl Busch. 
Den lierønite danst-a1neaikanske 

Tanetnnstner Carl Buscli vandt ny- 
lig en Præmie paa 2000 Kr» som 
en Tllknsikfnrening i Pittsburg havde 
ndsat for den bedste Sangkomposi—- 
tion. J Konkurrencen deltog 14 
amerikanske og fire tyske Komponi- 
sten Carl Busch vandt i Foraaret 
1907 en ligncnde Prcemie paa 8500 
udsat af en Zangforening for Jud- 
leverelsen af den bedste Kantate. 
Den Gang deltog 20 Komponister i 
Konkurrenten 

Paa den Tid havde Carl Busch 
lige niistet alt hvad han ejede, under 
rn Jldebrand i Kansas City, der 
festede ham sit Hjem med Jndbo og 
urrstattelige Manuskripter af San- 
ge, Kantater, Operaer m. m. —- Det 
var fort, 18 Aars Arbejde som i St 
Nu Var tilintetgjort. » 

Advofat M. J. Østergaard har i 
Mai-den« givet følgende velarrange- 
rede liiagrafiske Oplysninger om vor 

hemmte Landmand: 
,,Faderen, Geurg Ludvig Busch, 

boede i den jyske By Bierre, hvor 
Sonnen Carl først saa Lyset for am- 

trent 48 Aar siden. Ester at have 
liestaaet Studentereksamen i en me- 

get ung Alder, studerede den vor- 
dende M ckitsiker Jura i nogen Tid, 
indtil han i en Alder af 19 Aar fik 
Tilladelse til at opgive Studierne og 
ljelt at egne sig til den Kunst, som 
lkan sølte var Kaldet, der ventede 
paa ha1n. Han fik da i to Aar Un- 
dervisning i Violinspil af Købens 
Isavns bedste Lærere og studerede 
tillige Harmonilære under vore mest 
lierømte Mestre, Gade og Hartmann. 
Han spillede tillige flere Gange i 

Orkestre, der lededes af- Gade og 
Johan Svendsen. Saa grebes han 
af Reiselysten og bosatte sig i Brus- 
sels, lwor ban en Tid modtog fri 
Undervisning ved det konaelige Kon- 
servatorintn Senere tog han til 
Paris-, bvor ban spillede under 
Gounod og Godard, og i 1888 

reiste han ined slere andre danfke 
Musikero oocr diooculjaou til Ann- 
rika, hoor hatt slog sig ncd i diunsus 
City. Her soang yan sig hurtig op 
soui en zinnstncr as lJoj Rang, le- 
dede Musikkn i Ztudons storstc heir- 

teij og dirigercdo i en lang Aarrætds 
tcs dct ockondtc ,,«L’-tjill)arinonic Or- 
cixicstra« lioiis l)aloiiitis.i:iedlige Sim- 
dagskonccrtcr altid trut« suldt Hitz. 
Carl Busch our stunden i dot siore 

IForetageude, lcjede selo Teatret, 
hvor Konccrterne holdtcsjs, indøoete 
Musikerne, bestemte Programmet 

« gav Stadens Musikelskere de 
Wgste Koncertey Ade-v nogen 
Sinde haode hørt. Han gav 
stillige undewisuing i Vitslin Spit, 
i Harinouilcere og er cuduu i Dag 
en forundcrlig energisk, huardt ar- 

bejdende Kunsrner. Det er dog ichs« 
som«KoiiipoIiist, nt Busch har gjort 
sig berømt herooro smut tildcls i 
Europa, book han i 18945 dirigerede 
flcro Vwiiker af eacn Komposition 
og i det niindste 

« 

Tuskland oandt 
Anerkendelse. Amerika liur kun fnii 
store Bock soui ika bar baft Lcjlia- 
lked til at aøre sig bekendt med ham 
liaade soni Tirigcnt oc, Komponist 
Saaledcs diriziisrede licin Zeidl Or- 
cljestra i Curnexiie Gall i Bitt-Jler 
ljvor bans eqen Komposition »Pro- 
logue to Tennysons Passinn af Ar- 
thur« vnndt stort Bifald. Det sam- 
me bændte i Cincinnati. da Student- 
,.Symphonie Orchestra«, under hans 
Ledelse udførte sammc Vcork· Han 
har selv ledet Ildførelsen af egnc 
Kompositionen spillet af Theo. Tho- 
mas’ berømte ,,Cl)icago-Orchestra« 
og Rosenlieckers »Chicc1ao Sympho- 
nie Orchestra« og under St. Louis 
Udftillingen dirigerede han »Warld—5 
Fnir Ochestra« soni bl. a. udførte 
hans Kantate »King Olaf«. 

J Mai 1901 ledede hau dot ftore 
»Man Feftivnl« i Convention Gall 
i Kansas City; Orchisstret bestod as 
100 Mund og Koret talte 2000 
Stemmer· Det lscle var vor dri- 
stige Laudsniams eget Viert 

»Arion Einging Society« nf 
Brooklyn udlooede i 1902 en Priv- 
inie for den bedfte mnerikmiske Kom- 
Position for Miiiids-Kor. Carl 
Busch Vmidt den. 

»Coinmercical Clul)« of Topeka 
udsatte en Pris nf 250 Dollars for 
den bedste Melodi til et opgivet Digt 
,.Quivira«. Carl Busch vaudt den. 

Madrigal-Clnbben i Chicago til- 
ksød en Prcemie for ,.den bedste 
musikalfke Oversaettelse af Digtet, 
»When the Heart is Young«. Carl 
Busch vandt den. 

Og alle disse Proemier vandtes 
af den fremmedfødte Kunftner i 
Konkurrenre med Landets største 
Komponisten Vi bar kun et Side- 
fttikke at opviser Carl Nobl Smitbs 
Seit over Amerikas Billedbuggerv 
med SbernianStatuen 

Dette er knn nogle faa af de 

mest vekeudte Monipositiuner og her 
set-at jeg rituetiguiis ifke Lov til at 
ucenue stere. En Stutningsbemcerb 

Juan er jeg dog onerdcuisl out, at 

fjeg faar Pledi fur: Carl Busch 
IHIeIIIIner aldria, at han er as dausk 
ENst Han dar lasrt det amerikan- 

jsie Pudtifuut at statt-e saadanmI 
E«J,-’-rr1er as dansk Kunst jnm Bade-J 
TLksian Lnerturcu Oatitlct Lvertul«e, 
I,,Elnerst’ud« da »Soumierdaa pkka 
Ixfandet«, Humans ,,E1Verhøj«, Carl 
Nielsengs »-3uite«, Nun-ges ,,Koenigz« 
Titkarsch Da SueudsenI »D- Dur 
Symphonie« og ,,Jslandske Melo- 
dier'f; tillige den norske Kompouisi 
Edv. Eifekjs KBFL og Ortester-Cöm- 
pusitinnen 

san er kuu II Aar gauiuIeL livs- 
alad, genial, vindende af Vassem 
suld as Musik og Dunst med Lin 
ok; Ejasl.« 

«--—-—-- ««--E--·s soc-s-— s--— — 

Jllbcrt Lea, Wänncfom 

Eaa lsar vi haft Kredsinøde Man 
trva Del, uden at gaa Kredsens Sekte- 
tasr i Vejeu, faa Lov at sige, at det 
par et qodt Kredsmøde Det var 

casaa et aodt desøat Møde Det er 

lasnae siden vi har haft saa manae 
sremmede iblandt os. Formodentlig 
ril Sekretæren fortælle nærmere 

ist-nun i Dcmskeren. 
— To Voldsotume Dødsfald har 

fimdet Sted iblandt us for uyligL 
Lan Jenseit, boende ca. 4 Mil Nord 
for Byen, saldt ned fra et Las-Z 
Halm, brækkende Halsen s Faldet og 
lidende Brud Paa Hovedskalden. 
Tødeu indtraadte øjel1likkelig. Mr· 
Jensen blev ført til Riceland og be- 
aravet paa den derværende danske 
Ki1«keaaard. 

--s-— Et andet lllykkestilscelde fandt 
Sted i Dag, den 253. Mart-Zu En 
Mund ved Wann John Larsen, hvis 
Moder var dansk, Faderen var 

s11e11sk, kom ulykkelig af Tage ved at 
lslive kastet nd as en Vogn. Det 
synes, at Mr. Larsen af en eller 
anden Grund besoiimsde, som haa 
sad i sin Vong, kørende ned ad 
Fountain Street Dette opdagede 
de noaet livlige Hefte og satte i 
vildt Leb, dreiende om ad Court 
Laut-. Just som Vognen svingede 
na passerede Fortovet, kastedes 
Mr. Larsen nd af Vognen og kaufte 

--8:Jovedet mod Fortovet. 
—- Den sidste Jldbrand, vi havde 

ber, tog den saakaldte Wedge-Jone-Z 
Block og furaarsagede en Skade paa 
ca. 100,000 Doll. Naturligvis vi- 
des intet am Jldens Opkomft. 

— En ny Bygning vil i Sommer 
blive opført paa West Clark St. og 
er allerede lefet af Brødrene Mor- 
tcnsem som vil flytte sin Mælkefor- 
retnina dertil. 

Der aaar Ryate om, at Brøs 
drene Omldbrandsmh hviså Oplagsi 

lJUS i Binter gik op i Quer, ljur c 

Sinde at opføre en stor Bygning 
paa Brnadnmy. 

— erd Reuter er uulig tonnnun 
tjlbage fru Rochester, Minn» your 
lzsuu bleo opereret for Windunan 
betasndelsa H. P. Hausen har·for 
cii Tid siden geimemganet en lignetp 
de Lpemtion paa det lokule Hofm- 
tiTL Weg-ge befindet sig Del. 

Mrix stun, der hat lidt of 
Zygdom i lang Tid, er nu under 
Lasqelmhundliug i Rochesten 

—— Budskabet om Mathilda Berge 
Død modtoges hos os med almindes 
tig Sorg. Min Bergsycwde macicje 
Venner her, ikke mindst blandt Ber- 
nene, bvis Liererknde hnn hat vasret 
i flere Aar. Hun var i scerlig Grad 
en Vørneven og Vnndt derfor let Vej 
til Vatnehjertet; og det siges jo, at 
den, der timer Bin-net ved Haanden, 
tuqer Forceldrene ved Hjertet Jst-.- 
tet Under da, om baade «stnre og 
smasa kom til at holde af hende. 

Liqeledes har de forudroligende 
«LEc-1se111jitx1er fra Prof. J. P. Jen- 
fcns Sxmeleje Dakt Vedrøvelse blandt 
Zamfundsvenner pcm dette Sted. 
Tet sont-s for Dis-, sont om baade Miss- 
Berg oq Prof. Jenseit havde et 

anld oq en Gemian at udføre i vor 

Herres Tjenefte, begge to paa Om- 
ruuder, lwor Arbejderne Or faa. Leg 
fkmr vi nøjes med at mmne med- 

Brorsmn 

»Vorhin-es Vej er altid got-, 
Net ou rigtig nok befunden.« 

Rejfcplan 
for Postor J. M. T. Winther. 

Pottuwattmuie Ja» 29.« Maus-» 
Ovuucil Blusfs, Ja., 80· Maus 
Moorhead, Ja» 31. Mark-. 
Sioux City, Ja., 1. April. 
Machs, Ja» 2. April. 
Oyens, Ja» 3. April. 
Spencer, Ja» Z. April. 
Royal, Ja., 6. April. 
Callender, Ja» 7. April. 
Rolfe, Ja» s. April. 
Graettinger, Ja., 10. April. 
Ringsted, Ja., 12. April. 
Cedar Falls, Ja» 13. April. 
Coulter, Ja» 16. April. 

G. B. Christiansen. 
Om man fra hvert Sted vil lade 

mig vide: 

1) hvordan jeg kan komme dertil 
fra det foregaaende (Bane og Tig- 
tid, eller Køretøj); 

2) bvilke Møder, man ønfker af- 
holdt og 

Z) om man ønfker Fremvisning 
af Lysbilleder; 
saa Gilde jeg Være meget taknemmes 
lig: det knn ske i al Kortked paa et 

Vrevkort, belft en Uges Tid i For- 
dessen. 

LErbødiqft 
J. M. T. Winther. 


